
2015. gada 6. novembrī Ādažu vidusskolas skolēni Ričards Murāns (11.a) un Rūdolfs Jānis 
Večens (8.e) ar skolotāju Raivi Paulu piedalījās Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 
konferencē “Sapratne un cieņa klasē, skolā un internetā”, kura notika augstskolas “Turība” zālē.

�
1. att. Ričards un Rūdolfs iepazīstas ar darba kārtību 

Kā pirmā konferencē runāja Agita Alksne, 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 
Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta 
direktore. Viņa informēja par uzticības tālrunī 
identificētajām problēmam un minēja reālus  
pārkāpumu piemērus un atbilstošās to sekas. 

Pirms pie mikrofona nāca nākamā runātāja, 
tika demonstrēts tikko izveidots video par sekstingu 
(iepriekšējais sekstinga video: https://www.youtube.com/
watch?v=k3ZhB-IyNNA). Ne tikai video laikā, bet arī 
ilgāku laika sprīdi pēc tā zālē valdīja pilnīgs 
klusums. Tas bija licis klātesošajiem aizdomāties. 

Kā savas prezentācijas sākumā atzina Net - 
Safe Latvia Drošākā interneta centra vadītāja 
Maija Katkovska, tad ir grūti runāt pēc tik ļoti 
uzrunājoša video. Viņa īsi un saprotami minēja 
statistiku par puišu un meiteņu pieredzi saistībā ar 
sekstingu Latvijā - katrs desmitais nepilngadīgais 
jaunietis ir nosūtījis savu kailfoto kādam. 

Ja Maija savu prezentāciju noslēdza ar 
informāciju, ka viegli var atrast no kurienes 
internetā ir veikts jebkurš ieraksts, tad Artūrs 
Mednis parādīja, ka internetā izdarītais, nekur un 
nekad nepazūd. Tagad Dāvi, kurš pirms 3 gadiem 
twitterī veica ierakstu:”Labrīt, skola smird”, zina vēl 
apmēram 400 cilvēki. Klausītāji varēja aizdomāties, 
kāpēc viņi dalās ar informāciju sociālajos tīklos un 
kuram no sociālo tīklu lietotāju tipiem pieder. Savas 
prezentācijas otro daļu Artūrs veltīja tam, lai 
jauniešus ar internetā pieejamiem piemēram 
aicinātu nedarīt neko stulbu. 

,  
4. att. Makeuparevelinu stāsta par savu hobiju

Konference sākās ar Labklājības ministra Ulda 
Auguļa un Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas priekšnieces Lailas Riekstas - 
Riekstiņas atklāšanas uzrunām. Šajās ievadrunās 
viņi dalījās ar savu izpratni par cieņu un personīgo 
pieredzi dažādās dzīvēs situācijās. Uzklausot 
auditorijas padomus, Uldis Augulis uztaisīja savu 
pirmo selfiju, kurā ir redzami arī visi konferences 
dalībnieki. 

Pirms runātājiem savu muzikālo sveicienu 
konferences dalībniekiem sniedza Ikšķ i les 
vidusskolas jaunās mākslinieces. Zīmīgi, ka 
iepriekšējā konferencē šādu muzikālo sveicienu 
sniedza Aminata Savadogo. Kā arī notika  
www.drossinternets.lv rīkotā plakātu konkursa 
uzvarētāju apbalvošana. 

,  
2. att. Rūdolfa, Raivja un Ričarda selfijs 

�
3. att. Artūrs Mednis par mūsu “nospiedumiem” internetā 

Pirmo daļu noslēdza Evelīna Parkera, kura 
jauniešiem ir pazīstama kā latviešu youtubere 
makeuparevelinu. Meitene dalījās savā pieredzē 
ceļā uz pozitīvu atpazīstamību internetā. 

Pēc visām šīm interesantajām lekcijām skolēni 
devās pusdienās, bet skolotājiem pēc neliela 
pārtraukuma psiholoģe Dace Bērziņa nolasīja 
lekciju “Mūsdienu pusaudzis pieaugušo pasaulē”. 
Lekcija bija veidota, lai klātesošajiem skolotājiem 
sniegtu padomus, kā izprast mūsdienu pusaudžus 
un kā veidot ar viņiem attiecības.
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Raivis Pauls

Pēc pusdienām visi skolēni un skolotāji tika sadalīti mazākās darba grupās, lai piedalītos piecu 
reģionālo forumu prezentācijās.  

Konference bija labi organizēta. Prezentācijas bija īsas un dinamiskas, kas ir ļoti piemērotas 
jauniešu auditorijai. Tāpat bija ļoti daudzi interesanti piemēri. 

,  
5. att. Rūdolfs Jānis Večens un Ričards Murāns gaida konferences atklāšanu 

Rūdolfam no šīs konferences visvairāk atmiņā palika Artūra Medņa prezentācijas pirmā daļa, kura 
ļoti labi pierādija katra mūsu internetā atstātā nospieduma nozīmi. Pēc viena ieraksta, ko Dāvis twitterī 
veica pirms trīm gadiem, uzzinājām: adresi dzīvoklim Kuldīgā un lauku mājai pie Kuldīgas; rezultātus 
dažādās vieglatlētikas disciplīnās un florbolā; kurā jaunsardzes pulkā viņš darbojas; ka ir lietojis alkoholu 
būdams nepilngadīgs. Lai gan ieraksts jau sen ir izdzēsts, to visu vēl joprojām var uzzināt jebkurš! 

Ričardu ļoti uzrunāja video par sekstingu. Lai gan no informācijas viedokļa tika atkārtotas jau 
iepriekš zināmais, tomēr video ir tik meistarīgi izveidots, ka tiek pārdzīvots kopā ar video redzamo 
meiteni. Tas liek padomāt, īpaši, ja ir māsas vai māsicas. Kaut gan tā jau var notikt arī ar zēniem. Tāpat 
ļoti patika Artūra Medņa rādītie piemēri. 

Liels paldies Rūdolfam un Ričardam par piepildīto dienu, Ādažu vidusskolas kolektīvam par 
iespēju piedalīties šajā konferencē un šoferim Kasparam par drošo braukšanu!


